
              

PRO PURUVESI ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 
 

 

 

1. Pro Puruvesi ry 
 

Pro Puruvesi – yhdistys perustettiin Kerimäellä 15.7.2010. Perustajajäseniä oli kuusi. 

 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Puruveden vesistön puhtautta ja hyvinvointia sekä lisätä 

tietoisuutta Puruveden tilasta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu julkiseen 

keskusteluun tarpeellisista toimenpiteistä ja tekee niihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä järjestää 

asiaa käsitteleviä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistys voi myös resurssiensa puitteissa 

tukea taloudellisesti Puruveden puhtauteen ja hyvinvointiin liittyviä aloitteita, hankkeita ja 

toimintaa sekä osallistua niihin. 

 

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 19.10.2010 yhdistyksen yhdistysrekisteriin. Savo-Karjalan 

yritysverotoimisto merkitsi 1.4.2012 Pro Puruvesi ry:n ennakkoperintärekisteriin ja antoi Y-

tunnuksen 2470058-9. Yhdistys ei ole ALV-velvollinen. 

  

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton muista järjestöistä. Puruvettä tarkastellaan 

kokonaisuutena ja eri alueita tasapuolisesti. Puruvesi-työstä toivottiin alusta alkaen seutukunnan 

yhteistä asiaa, mutta myös valtakunnallisen kiinnostuksen kohdetta. 

 

2. Jäsenet 
 

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Jäsenmäärä oli 

- 31.12.2011          673 (1. tilikausi 15.7.2010 – 31.12.2011) 

- 31.12.2012          805 

- 31.12.2013          867 

- 31.12.2014       1061 

- 31.12.2015        1170 

- 31.12.2016      1236     Näistä varsinaisia jäseniä oli 1174 ja kannatusjäseniä 62.  

  

3. Hallitus ja kokoukset 
 

Yhdistyksen syyskokouksessa 28.11.2015 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 

Reijo Jantunen ja hallituksen jäseniksi Anna-Maija Asikainen, Jaakko Eerikäinen, Pentti Hiltunen, 

Paavo Jantunen, Hannu Kutvonen, Kari Lindström, Lasse Musakka, Raimo Oksman, Mikko 

Suonio ja Heikki Tynkkynen. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Kari 

Lindströmin, sihteeriksi Anna-Maija Asikaisen ja rahastonhoitajaksi Hannu Kutvosen. Hallituksen 

kokouksia oli toimintakauden aikana yksitoista. Toiminnantarkastajaksi syyskokous valitsi 

vuodeksi 2016 Jouko Piiparisen ja varatoiminnantarkastajaksi Niilo Kaikkosen. 

  

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.4.2016 ja syyskokous 27.11.2016. 

 

Pro Puruvesi ry:llä ei ole ollut palkattua henkilöstöä eikä puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille 

ole maksettu palkkioita. Kulukorvauksia on maksettu hallituksen päätöksillä tapauskohtaisesti. 

Yhdistyksellä ei ole kiinteitä toimitiloja. Hallituksen kokoukset on pidetty pääsääntöisesti 

puheenjohtajan kotona. 

 

 



4. Toiminta 

 

4.1. Puruveden tilan seuranta 
 

Puruveden tila ja sen ymmärtäminen on perusta oikein suunnattaville vesienhoitotöille sekä 

valuma-alueilla että vesialueella. Pro Puruvesi osallistuu tilannekuvan muodostamiseen sekä omin 

toimin että aktivoimalla kansalaisia havainnoimaan ja ilmoittamaan havainnoistaan.  

 

Kesällä 2016 oli aiempaakin runsaammin sinileväesiintymiä ympäri Puruvettä. Esiintymät 

painottuivat juhannuksen jälkeisille kolmelle viikolle ja syksyyn syyskuun puolenvälin jälkeiseen 

aikaan. Ilmoituksia tuli kolmisenkymmentä. Pro Puruvesi varmensi havainnot yhdessä 

havainnoitsijoiden kanssa mm. ”jokamiehen kokein”, valokuvin ja tarvittaessa havaintoalueella 

käyden. Sinilevää muodostui myös useilla selkävesillä, mistä kevyellä tuulella sinilevää kertyi 

tuulen alapuoleisille rannoille. Sinilevä hajosi viimeistään muutamassa päivässä tuulen 

voimistuessa. Pro Puruveden varmentamat sinilevähavainnot, useat valokuvien kera, löytyvät Pro 

Puruveden kehittämästä ja ylläpitämästä Puruveden vesienhoidon seurantajärjestelmästä. Linkki 

seurantajärjestelmään löytyy Pro Puruveden kotisivuilta www.propuruvesi.fi. 

 

Pro Puruvesi jatkoi näkösyvyyden seurantaa kymmenellä alueella 37 seurantapisteessä ympäri 

Puruvettä. Osa pisteistä on ongelmallisilla lahtialueilla ja osa selkävesien reuna-alueilla. Mittaus 

suoritetaan neljästi vuodessa (maaliskuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu). Seurannasta vastasi 13 

henkilöä. Näkösyvyydet vaihtelivat 0,9-10,9 metrin välillä. Huonoin tilanne oli Savonlahdella 

(elokuu 0,9 m) ja paras Herttuansaaren ja Vasaransaaren välissä olevassa mittauspisteessä 

(maaliskuu 10,9 m). Selkävesien reuna-alueilla näkösyvyys maaliskuun mittauksessa oli useissa 

mittauspisteissä yli 10 metriä. Loppukesän mittauksissa näkösyvyydet olivat niissä nelisenkin 

metriä huonommat. Seurantatulokset löytyvät mm. Pro Puruveden kotisivuilta. 

 

Karelia AMK teki syksyllä 2016 Pro Puruveden toimeksiannosta Savonlahdella koekalastuksen. Se 

toteutettiin paljolti samoin kuin Ristilahdella syksyllä 2014 ja Mehtolanlahdella syksyllä 2015. Pro 

Puruvesi vastasi luvista ja paikallisista järjestelyistä sekä vapaaehtoistyöstä kalojen päästelyssä 

koekalastusverkoista. Kustannuksissa Pro Puruvettä tukivat Etelä-Savon ELY-keskus, Puruveden 

kalastusalue, Savonmäen osakaskunta ja Joutsenniemen osakaskunta. Raportti löytyy Pro 

Puruveden kotisivuilta ”materiaalia” -kohdasta. 

 

4.2. Yhteistyöverkoston kehittäminen ja Puruvesi-tietouden lisääminen 
 

Yhtenä Pro Puruveden keskeisimmistä vuoden 2016 tavoitteista oli yhteistyöverkoston edelleen 

kehittäminen ja laajentaminen varsinkin valtakunnallisella tasolla sekä tietouden edelleen 

lisääminen Puruveden tilasta ja vesienhoidosta. 

 

4.2.1. Paikallinen ja alueellinen taso 
 

Yhteistyö Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten, Suomen Metsäkeskuksen kaakkoisen 

palvelualueen, Luonnonvarakeskuksen Enonkosken toimipisteen ja Metsähallituksen Itäisen 

puistoalueen kanssa konkretisoitui 1.1.2016 alkaneessa FRESHABIT LIFE IP -hankkeessa. Hanke 

on erinomainen foorumi yhteistyön monipuolistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi em. tahojen 

kanssa. 

 

Yhteistoiminta Kerimäen aluejohtokunnan kanssa perustui vuonna 2014 solmittuun 

yhteistyösopimukseen vuosille 2014-2016. Kerimäen aluejohtokunta oli vuonna 2016, kuten 

kahtena edellisenäkin vuotena, yksi Pro Puruveden pääyhteistyökumppaneista ja tuki yhdistyksen 

toimintaa 2000 eurolla. Punkaharjun aluejohtokunta tuki Pro Puruveden toimintaa 1750 eurolla ja 



oli ensimmäistä vuotta yksi Pro Puruveden pääyhteistyökumppaneista, kuten myös Kesälahden 

aluejohtokunta, jonka tuki oli 1600 euroa. Vuosi 2016 oli ensimmäinen, jolloin kaikki kolme 

Puruveden ympärillä toimivaa aluejohtokuntaa tukivat Pro Puruveden toimintaa. Savonlinnan 

kaupunki ei ole ollut kovin aktiivinen kehittämään suoraa yhteistoimintaa Pro Puruveden kanssa, 

vaan on ohjannut sen Kerimäen ja Punkaharjun aluejohtokunnille. Kiteen kaupunki on ollut 

aktiivisempi. Yhteistoiminnan järjestelyt Savonlinnan ja Kiteen kaupunkien kanssa ovat 

murrosvaiheessa aluejohtokuntien toiminnan päättyessä vuoden 2017 keväällä. 

 

Yhteistoiminta Puruveden kalastusalueen kanssa on ollut kiinteää. Konkreettista yhteistyötä oli 

mm. koekalastuksiin liittyen. Puruveden kalastusalue on tukenut Pro Puruveden toimintaa myös 

taloudellisesti yhtenä pääyhteistyökumppaneista. Koekalastuksiin liittyvää yhteistoimintaa vuonna 

2016 on ollut myös Savonlahden alueen osakaskuntien kanssa. 

 

Kerimäen Kirkonkylän, Kesälahden ja Punkasalmen koulun kanssa jatkettiin yhteistyötä. Puruvesi-

päivä järjestettiin 26.5. Kerimäen kirkonkylän koulun kuudesluokkalaisille ja 27.5. Kesälahden 

koulun viidesluokkalaisille. Kesälahdella oli mukana myös Keski-Karjalan Luonto ry:n ja 

Kesälahden kalasatamaosuuskunnan edustaja sekä paikallinen ammattikalastaja. Kerimäellä oli Pro 

Puruveden lisäksi Kerimäki-seuran edustaja. Punkasalmen koulun kuudesluokkalaisille järjestettiin 

Puruvesi-päivä 22.8. opettajien vahvasti mukana ollen. Kaikkiaan osallistujia oli kolmessa 

Puruvesi-päivässä yhteensä 80 oppilasta ja kahdeksan opettajaa. Ohjelmaan kuului keskeisenä 

osana Puruvedellä käynti näkösyvyysmittauksineen. Koululaisten Puruvesi-päivät sisältyvät 

FRESHABIT Puruveden ympäristökasvatusosioon, josta vastaa Pro Puruvesi. Hyvän palautteen 

pohjalta yhteistoimintaa kaikkien kolmen koulun kanssa päätettiin jatkaa. 

 

Vuoden 2016 Puruvesi-seminaari pidettiin 6.9. Kerimäellä Hotelli Herttuassa Puruveden rannalla. 

Seminaari oli osa 1.1.2016 alkaneen FRESHABIT Puruveden tiedotustoimintaa. Pro Puruvedellä 

oli seminaarin valmistelu- ja järjestelyvastuu. Kaikki keskeiset Puruvedellä hankkeessa toimivat 

tahot selvittivät, mitä ovat siihen mennessä saaneet aikaan, mitä lähiaikoina tekevät ja mitä on 

suunnitteilla. Valtiovallan tervehdyksen toi kansanedustaja Heli Järvinen. Tärkein kohderyhmä oli 

Puruveden seudun vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä hankkeen seudulliset sidosryhmät. 

Seminaarin ajankohta oli monen tekijän yhteensovittamisen tulos. Seminaariyleisöä oli hieman yli 

100. Sitä voidaan pitää erinomaisena kiinnostuksen osoituksena Puruveden vesienhoitoa ja 

FRESHABIT-hanketta kohtaan.  

 

Pro Puruveden puheenjohtaja kuuluu FRESHABIT Puruveden ohjausryhmään ja on osallistunut 

ohjausryhmän kokouksiin. 

 

Pro Puruveden puheenjohtaja on kuulunut myös Suomen Järvikalastus- ja vesimuseosäätiön 

valtuuskuntaan ja säätiön hallitukseen. Vesielementin mukaantulo museon strategiaan toi 

kiinnekohtia ja yhteistyömahdollisuuksia säätiön ja Pro Puruveden välille. Museohanke Kerimäellä 

ei ole etenemässä. Säätiön hallituksen aloitteesta haetaan metsään ja veteen liittyvän ”museo”-

kokonaisuuden kehittämistä LUSTO:n ympärille Punkaharjulle.  

 

4.2.2. Valtakunnallinen taso  

 

FRESHABIT LIFE IP -hankkeen käynnistyminen 1.1.2016 on tarjonnut erinomaisen 

mahdollisuuden tehdä Puruvettä ja Pro Puruveden toimintaa tunnetuksi valtakunnallisesti ja 

rakentaa verkostoa valtakunnallisiin toimijoihin. Keskeiset valtakunnalliset toimijat Puruvedellä 

ovat vuoden 2016 aikana olleet Metsähallitus Luontopalvelut, Suomen Ympäristökeskus (SYKE), 

Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen Metsäkeskus, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Jyväskylän 

Yliopisto ja Oulun Yliopisto. Pro Puruvesi on pitänyt näihin aktiivisesti yhteyttä sekä 

tiedottamisvastuullisena että tarjoamalla paikallista tukea. 



Pro Puruveden puheenjohtaja ja FRESHABIT-asioissa hänen sijaisensa Paavo Jantunen 

osallistuivat 12.-13.4. FRESHABIT-seminaariin Lammilla. Siellä olivat koolla ensimmäistä kertaa 

hankkeen johto ja kaikkien Suomen kahdeksan kohdealueen keskeisten toimijoiden edustajat. Pro 

Puruveden puheenjohtaja osallistui 16.5. hankkeen viestinnän temaattisen työryhmän kokoukseen 

FRESHABIT Puruveden edustajana Vantaalla. Muutoin hankkeen johtoon ja muiden 

kohdealueiden toimijoihin Pro Puruvesi on hoitanut yhteydet viestivälinein.  

 

Vuosittainen vesistökunnostusverkoston seminaari pidettiin 7.-9.6.2016 Lappeenrannassa. Vuoden 

2013 seminaari oli Lahdessa, vuoden 2014 Iisalmessa ja vuoden 2015 Raumalla. Erityisesti 

maastopäivänä tutustutaan paikallisiin vesienhoitoratkaisuihin. Lahden seminaarissa kohteena oli 

Vesijärvi, Iisalmessa Iisalmen lähivesistöt ja Raumalla Säkylän Pyhäjärvi. Nyt kohteena oli Pien-

Saimaa. Lappeenrannan seminaarissa erityisteemoina olivat kosteikot ja FRESHABIT LIFE IP-

hanke. 

Seminaariin osallistui reilusti yli sata vesiensuojeluun liittyvien tahojen edustajaa ympäri Suomea. 

Pro Puruvedestä olivat mukana puheenjohtaja Reijo Jantunen ja hallituksen jäsenet Jaakko 

Eerikäinen, Paavo Jantunen ja Mikko Suonio sekä 7.9. myös Anna-Maija Asikainen. Pro 

Puruvedellä oli kahden edellisen vuoden tapaan myös oma osasto seminaarin ohessa järjestetyssä 

vesistökunnostusnäyttelyssä. Puheenjohtajalla oli 8.6. ohjelmassa oma esitys. 

Vesistökunnostusverkoston seminaarista on tullut Pro Puruveden hallituksen tärkein 

koulutustapahtuma ja merkittävä mahdollisuus verkostoitua valtakunnan tasolla. Seminaarin 

yhteydessä julkistetaan ja palkitaan vuoden vesistökunnostaja. Vuoden 2016 vesistökunnostaja on 

Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen. Palkinnon jakoivat kansanedustaja Jukka Kopra ja 

ympäristöneuvos Hannele Nyroos. Seminaarin esitykset videoitiin. Linkki esityksiin kuten myös 

juttu kuvineen seminaarista löytyvät Pro Puruveden kotisivuilta. 

Kevätmessut ja sen osana OmaMökki-messukokonaisuus järjestettiin 7.-10.4. Messukeskuksessa 

Helsingissä. Puruveden seutukunnan aluejohtokunnat (Kerimäki, Punkaharju, Kesälahti) ja 

Savonrannan aluejohtokunta tiivistivät erityisesti vuoden 2016 aikana keskinäistä 

yhteistoimintaansa Puruveden ja Savonrannan seudun markkinoinnissa. Aluejohtokunnilla oli 

OmaMökki-messutilassa yhteinen osasto. Kaikkina messupäivinä oli paikalla aluejohtokuntien 

edustajia. Päivittäin oli lisäksi osastolla 1-2 seutukuntaan liittyvää muuta toimijaa. Pro Puruveden 

päivä oli 9.4. lauantai. 

Messut olivat ensimmäinen iso tapahtuma FRESHABIT-hankkeen 1.1.2016 käynnistymisen 

jälkeen, jossa Pro Puruvesi pääsi esittelemään hanketta. Keskeisenä apuna olivat 31.3.2016 avatut 

FRESHABIT LIFE IP Puruveden kotisivut. Niiden ideointi ja valmistelu olivat Pro Puruveden 

vastuulla, kuten on ylläpitokin. Kotisivuista tuli hyvin myönteistä palautetta. 

Messuosastolla oli jaossa aluejohtokuntien aikaansaama ja muutama viikko aiemmin laajasti mm. 

Helsingin Sanomien ja Puruvesi-lehden välissä jaettu Laine-lehti. Siinä tuodaan monipuolisesti 

esille Puruveden ja Savonrannan seutukuntien upeutta. Lehdessä on juttu myös Pro Puruvedestä. 

 

4.2.3. Osallistuminen Puruveden seutukunnan tapahtumiin 
 

Tapahtumat, joihin Pro Puruvesi osallistui vuonna 2016 oman esittelyteltan kera/omalla osastollaan 

Puruveden seutukunnalla, olivat: 14.-15.5. Kesälahden Messut, 14.5. Toukotohinat Kerimäellä, 2.-

3.7. Kesälahden Muikkumarkkinat, 9.7. Punkaharjun Kesäraitti, 6.8. Kerimäen Muikunpäivä, 

18.11. Punkaharjun Jouluraitin avajaiset ja 10.-11.12. Kerimäen Joulumessut. Lisäksi Pro Puruvesi 

jään toimituksineen, jääliukumäen tekemisineen ja yhteistoiminnan järjestelyineen Jäälinna ry:n 

kanssa oli Kerimäen talvitapahtuman 21.2. keskeinen toimija.  

 

Punkaharjun aluejohtokunnan tuki käytettiin esittelyteltan kalustuksen ja esitysjärjestelmien 

http://www.propuruvesi.fi/FRESHABIT/index.php


hankintaan. Esittelyteltta soveltuu hankintojen jälkeen paitsi entistä paremmin eri tapahtumiin, niin 

myöskin pienryhmille pidettäviin esityksiin.  

 

Tapahtumiin osallistumisella oli suuri merkitys suoriin kontakteihin omaan jäsenkuntaan ja 

Puruveden seutukunnan asukkaisiin. Yhdistys saa arvokasta informaatiota suoraan kentältä ja voi 

puolestaan kertoa, mitä on meneillään ja suunniteltu. 

 

4.2.4. Tiedotustoiminta 
 

Tiedottaminen paikallisille ja seudullisille tiedotusvälineille on ollut myös vuoden 2016 aikana 

huomion kohteena. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin 29.2. Kesälahdella (yhteistyösopimus 

seutukunnan osuuspankit – Pro Puruvesi ja FRESHABIT-hankkeen käynnistyminen), 24.5. 

Kesälahdella Ruokkeen Lomakylässä (Geologian tutkimuskeskuksen toiminta Hummonselän 

alueella), 12.7. Kesälahdella Villalassa (Vesikasvillisuuden kartoitus Hummonselän alueella ja 

FRESHABIT hanketilanne) ja 14.11. Punkaharjulla Putkiniemessä (ensimmäisen FRESHABIT-

kosteikon rakennustyö). Pro Puruvesi osallistui myös useaan muiden tahojen järjestämään 

tiedotustilaisuuteen tuoden esille FRESHABIT-hanketta ja omaa toimintaansa. Pro Puruveden 

vuoden 2015 toimintakertomus ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma lähetettiin tiedotusvälineille 

tiedoksi. 

 

Pro Puruveden esite uusittiin keväällä 2016. Uudessa esitteessä korostetaan Puruvettä ja Puruveden 

seutukunnan erityislaatuisuutta mottona ”Puruvesi, monipuolinen aarre” ja tuodaan esille työtä, jota 

tarvitaan aarteen kirkastamiseksi ja säilyttämiseksi tuleville sukupolville. 

 

Kerimäen, Punkaharjun, Kesälahden ja Savonrannan aluejohtokuntien yhteiseen tiedotuslehteen tuli 

Pro Puruvettä käsittelevä juttu kuvineen. Tiedotuslehti valmistui maaliskuussa 2016 ja tuli myös 

valtakunnalliseen jakeluun. Puheenjohtaja kirjoitti Puruvesi-aiheisen jutun Puruveden pursiseuran 

vuosijulkaisuun.  

 

Koko jäsenistölle lähetettiin jäsentiedote helmikuussa ja joulukuussa. Lisäksi sähköpostiosoitteen 

ilmoittaneille (noin 800) lähetettiin ajankohtaista tietoa tapahtumista myös maaliskuussa ja 

elokuussa. 

 

Kotisivuja www.propuruvesi.fi pidettiin ajantasaisina ja yhdistyksen virallisina infosivuina. 

Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut ja Puruveden vesienhoidon seurantajärjestelmä sekä 

FRESHABIT Puruveden kotisivut (www.propuruvesi.fi/FRESHABIT). Näistä löytyy monipuolista 

informaatiota yhdistyksemme toiminnasta, FRESHABIT-hankkeesta ja runsaasti vesienhoitoon 

liittyvää materiaalia mm. seminaareista. 

 

4.3. Puruveden vesienhoitotyöt ja Pro Puruveden toiminta siinä 

 

Puruveden vesienhoito tutkimus- ja kehittämistoimintoineen rakentuivat vuonna 2016, ja 

rakentuvat useita vuosia eteenpäin, FRESHABIT LIFE IP-hankkeeseen. Sen ohella niin Pro 

Puruvesi kuin paikalliset toimijat ovat tehneet pienimuotoista vesienhoitotyötä. 

 

4.3.1. FRESHABIT LIFE IP 

 

Hanke käynnistyi 1.1.2016. Hankkeessa on mukana kahdeksalla kohdealueella erilaisia NATURA 

2000 -verkostoon kuuluvia vesistöjä ympäri Suomea. Niistä yksi on Puruvesi. Hanketta johtaa 

Metsähallitus. Hankesopimus on Metsähallituksen ja EU-komission 3.12.2015 allekirjoittama. 

Siten Puruvesi on noussut myös selkeäksi EU-kohteeksi. Hanke päättyy 30.9.2022. 

  

http://www.propuruvesi.fi/
http://www.propuruvesi.fi/FRESHABIT


Puruvedellä painopiste on konkreettisissa vesienhoitotöissä viiden kohdealueen valuma-alueilla. 

Lisäksi vesialueilla tehdään pienimuotoista koe- ja hoitokalastusta sekä vesikasvillisuuden niittoa. 

Puruvesi on mukana myös useissa hankkeen tutkimus- ja kehittämistehtävissä. 

Rahoitusta Puruvedelle suuntautuu suoraan kaksi miljoonaa euroa, minkä lisäksi alueelle kohdistuu 

valtakunnallisesti johdettuja osioita rahoituksineen ja toivottavasti myös integroitavia hankkeita. 

EU-rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on 60 %. Etelä-Savon ELY-keskus johtaa monien 

osapuolten yhdessä toteuttamaa Puruveden osuutta hankkeessa.  

  

Pro Puruveden keskeiseksi vastuualueeksi hankesopimuksessa tuli Puruveden osalta 

tiedotustoiminta, mihin sisältyy mm. FRESHABIT Puruveden kotisivujen rakentaminen ja ylläpito, 

osallistuminen FRESHABIT -infoin Puruveden seutukunnan tapahtumiin, Puruvesi -seminaarin 

järjestäminen vuosittain sekä yhteydenpito tiedotusvälineisiin. Toisena selkeänä vastuualueena on 

ympäristökasvatus. Siinä koululaisten Puruvesi-päivät muodostavat rungon. Lisäksi Pro Puruvesi 

vastaa kolmesta pääosin ulkopuolisilta tilattavasta erityistyöstä. Omien vastuiden lisäksi Pro 

Puruvesi tukee muita toimijoita erikseen kunkin kanssa sovittavalla tavalla. Pro Puruveden omaksi 

budjetiksi muodostui 125 000 euroa. Siitä EU:n osuus on 75 000 euroa ja omarahoitusosuus 50 000 

euroa, minkä Pro Puruvesi maksaa kokonaan itse. Palkkakustannuksia Pro Puruvedellä ei ole, vaan 

työ tehdään vapaaehtoistyönä. 

 

Vuoden 2016 aikana tiedotusvastuuseensa liittyen Pro Puruvesi ideoi FRESHABIT Puruveden 

kotisivut, avasi ne käyttöön maaliskuun lopussa ja on vastannut kotisivujen ylläpidosta. 

Tiedotustilaisuuksia on pidetty neljä kohdan 4.2.4. mukaisesti ja osallistuttu kahteen 

valtakunnalliseen sekä kahdeksaan seutukunnalliseen tapahtumaan kohtien 4.2.2. ja 4.2.3. 

mukaisesti. 6.9. järjestettiin Puruvesi-seminaari. DocArt tekee hankkeen osana kuusiosaisen 

dokumentin ”Ahdin valtakunta” hankkeen eri kohdealueilla. Pro Puruvesi esitti aiheita vuodelle 

2017 Puruveden alueella tehtäville kuvauksille. Dokumentti valmistuu syksyllä 2019 ja esitetään 

TV 1:ssä joulun aikoihin 2019.  

 

Ympäristökasvatus toteutettiin hankesopimuksen mukaisesti järjestämällä Kerimäen Kirkonkylän, 

Kesälahden ja Punkasalmen koulun kuudes-/viidesluokkalaisille Puruvesi-päivä. Osallistujia oli 

yhteensä 80 oppilasta ja kahdeksan opettajaa. 

 

Vuonna 2016 valmisteltiin selvityksen teettämistä muutoksista 1950-luvulta alkaen viidellä 

hankkeen Puruveden kohdealueella hankesopimuksen mukaisesti ja hoidettiin kilpailutus. Sen 

voitti Pöyry Finland Oy. Selvitys perustuu haastatteluihin, valokuviin, ilmakuviin, karttoihin ja 

muuhun vastaavaan materiaaliin. Pro Puruveden vastuulla on haastateltavien valinta ja 

seutukunnalta löydettävien valokuvien ja ilmakuvien hankinta. Tämä työ käynnistyi vuoden 2016 

lopulla ja jatkuu alkuvuoden 2017. Selvitys valmistuu marraskuussa 2017. 

 

Muita Puruvedellä hankkeessa toimivia on tuettu mm. ottamalla kuukausittain sadevesinäytteet 

Oulun Yliopistolle liittyen pohjavesien kautta Puruveteen kulkeutuvien ravinteiden selvittämiseen 

ja osallistumalla Luonnonvarakeskuksen johtamaan kyselyyn Puruveden virkistyskäytöstä ja veden 

laadun kokemisesta. Kyselyyn vastasi reilut 200 jäsentämme. Luonnonvarakeskuksen 

koekalastuksia kohdealueella 1 Lautalahden-Matinniemen alueella ja kohdealueella 4 

Ketolanlahden-Hummonlahden alueella tuettiin vapaaehtoistoiminnalla päästelemällä kaloja 

koekalastusverkoista. Muita toimijoita Pro Puruvesi on tukenut myös mm. paikallistuntemuksella ja 

verkostojensa kautta. 

 

4.3.2. Muu osallistuminen 
 

OTSO Metsäpalvelut toteutti Pro Puruveden toimeksiannosta vuonna 2015 suunnitellut 

vesienhoitorakenteet Kerimäelle Aittoniemen pohjukassa sijaitsevan Likolahden valuma-alueelle. 



Maanomistajat suhtautuivat myönteisesti vesienhoitotöihin. Yhden valuma-altaan ja kosteikon 

kokonaisuudella saatiin sekä vesienhoidollisesti että maisemallisesti aikaan hyvä tulos. Pro 

Puruvesi maksoi kustannukset, joista toiseen puoleen kustannuksista Pro Puruvesi sai tuen Etelä-

Savon ELY-keskukselta. Rakenteet jäivät Pro Puruveden vastuulle. Rakentamisesta ja rakenteiden 

huollosta Pro Puruvesi saa omakohtaista kokemusta. Paikalliset aktiivit ovat lähes täysin omin 

kustannuksin niitättäneet vesikasvillisuutta Aittoniemen ympäriltä kolmena vuonna peräkkäin. 

Valuma-alueen rakenteiden tekemisen jälkeen myös lahden perukalta niittäminen on 

tarkoituksenmukaista. 

 

Pro Puruvesi tuki Villalan kyläyhdistystä 600 eurolla Kevätösniemen ranta-alueen kunnostuksessa. 

 

Savonlahdella Karelia AMK toteutti Pro Puruveden toimeksiannosta koekalastuksen kohdan 4.1. 

mukaisesti. Samalla suunniteltiin Savonlahden pohjasedimenttitutkimuksen toteuttamista talvella 

2017. 

 

5. Yhteistyökumppanuus 
 

Pro Puruvesi haki vuodeksi 2016 kolmatta kertaa ”virallisia” yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on 

saada yrityksiä ja muita tahoja aiempaa kiinteämmin ja sitoutuneemmin mukaan Puruvesi-työhön. 

Toisena keskeisenä tavoitteena on varojen hankinta. Pääyhteistyökumppaneille ja muille 

yhteistyökumppaneille asetettiin hieman eri kriteerit, jotka näkyivät tuen suuruudessa ja toisaalta 

Pro Puruveden antamassa näkyvyydessä.  

 

Vuoden 2016 Pro Puruveden  

 

pääyhteistyökumppanit olivat 

- Kerimäen Osuuspankki 

- Kesälahden Osuuspankki 

- Suur-Savon Osuuspankki 

- OTSO Metsäpalvelut  

- Suur-Savon Sähkö 

- Puruveden kalastusalue 

- Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö 

- KAS-RAK, Rakennusliike Terho Kaskinen 

- Kerimäen aluejohtokunta 

- Punkaharjun aluejohtokunta 

- Kesälahden aluejohtokunta 

 

ja muut yhteistyökumppanit 
- Hotelli Herttua 

- Ruokkeen Lomakylä 

- Harjun Portti Matkailukeskus 

- Puruveden Kalastus- ja Elämysretket 

- Kirja-Pakari 

- Pyynikin Kirjapaino Ky 

- Jäälinna ry 

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme Pro Puruveden saamasta tuesta. 

   

6. Talous 
 

Vuoden 2016 tuloista merkittävimmät olivat FRESHABIT-hankkeen EU:n maksama ennakko, 

jäsenten vapaaehtoiset jäsenmaksut, eri tahojen tukimaksut ja yhteistyökumppaneiden tuki. 



Kuluista huomattavimmat olivat FRESHABIT-menot, Likolahden vesienhoitorakenteet ja 

Savonlahden koekalastus. 

 

Pro Puruveden 1.1.- 31.12.2016 tilikauden ylijäämä oli 14 196,57 €.  Se oli lähes saman suuruinen 

kuin Pro Puruvesi sai EU:lta ennakkoa (14 959,20 €) FRESHABIT-hankkeen menoihinsa. 

Yhdistyksellä ei ole velkaa. 

 

Ylijäämäinen tilinpäätös auttaa varautumisessa tulevien vuosien Pro Puruveden FRESHABIT -

hankkeen omarahoitusosuuteen (50 000 €) ja väliaikaisesti myös EU-osuuden maksamiseen 

FRESHABIT-menoissaan. Seuraavan EU-ennakon ajankohtaa ei vielä tiedetä ja voi syntyä tilanne, 

että vuonna 2016 saatu ennakko on käytetty FRESHABIT-menojen EU-osuuteen, eikä 

lisäennakkoa ole vielä saatu. 

 

7. Muuta 
 

Pro Puruvesi ry:lle myönnettiin 3.6.2016 Etelä-Savon maakunnallinen ympäristöpalkinto 

tunnustuksena kansalaisaktiivisuuden voimin tekemästään työstä vesienhoidon ja -tilan 

parantamiseksi alueellaan. Palkinnon luovutti Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka 

Häkkinen ja yksikönpäällikkö Marjukka Kilpeläinen. Palkinnon vastaanottivat Pro Puruveden 

puheenjohtaja Reijo Jantunen, varapuheenjohtaja Kari Lindström ja hallituksen jäsen Paavo 

Jantunen. 

 

Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen valittiin vuoden 2016 vesistökunnostajaksi. Valinta 

julkistettiin valtakunnallisessa vesistökunnostusverkoston seminaarissa 7.6.2016 Lappeenrannassa. 

Palkinnon luovutti kansanedustaja Jukka Kopra ja ympäristöneuvos Hannele Nyroos 

ympäristöministeriöstä. 

 

Useista toimintakertomuksessa mainituista tapahtumista löytyy juttu kuvineen Pro Puruveden 

kotisivuilta www.propuruvesi.fi ja myös Pro Puruveden Facebook-sivuilta. 

 

Kiitos jäsenillemme, tukijoillemme ja talkooväelle! Te olette mahdollistaneet myös taloudellisesti 

Pro Puruveden toiminnan monen osapuolen yhteisessä työssä puhtaan Puruveden puolesta. 

 

 

Kerimäki 10.3.2017 

Pro Puruvesi ry:n hallitus 

http://www.propuruvesi.fi/

